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إقرار قانون حماية األسرة خطوة مؤجلة بحجج واهية (العربي الجديد)

تتفاقم آالم الغزيات المعنفات ،بسبب تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في حمايتهن إذ يتلكأ مسؤولي الشكاوى
ويحاولون ثنيهنّ عن اللجوء إلى القانون ،ما أدى إلى وقوع حاالت قتل ،بينما يحاصرهن قصور تشريعي وأعراف

معاناة الغزيات
تقاعس الشرطة يفاقم العنف
ضد النساء

غزة ـ محمد الجمل

ات ـج ـهــت الـثــاثـيـنـيــة ال ـغ ــزي ــة ،أمــل
ســالــم إل ــى مــركــز ال ـشــرطــة لتقديم
ش ـ ـكـ ــوى ض ـ ــد زوجـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي ش ـهــر
فـبــرايــر/شـبــاط  ،2020بـعــدمــا اع ـتــدى عليها
بــالـضــرب امل ـب ــرح ،وه ــو مــا أك ــده تـقــريــر طبي
كـشــف عــن وج ــود كــدمــات فــي مختلف أنـحــاء
جسدها ،لكن املسؤول عن تلقي الشكوى بدال
من القيام بعمله ،حولها إلــى قسم العالقات
العامة ،وهناك خضعت سالم ملحاوالت إقناع
مــن قـبــل الـعــامـلــن فــي قـســم الـشــرطــة بمدينة
غزة ،لثنيها عن التقدم بشكوى ضد زوجها،
ُ
وحني أصرت طلب منها املجيء بوالدها الذي
ً
رفض ذلك مفضال الطرق الودية في الحل ،ما
أجبرها على الخضوع لرغبة العائلة ،التي
أعــادت ـهــا م ـجــددًا لــزوج ـهــا ،قــائـلــة :لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد»« :ع ــدت بــانـتـظــار جــولــة جــديــدة من
العنف».

تلكؤ الشرطة يفضي إلى القتل
تتلكأ الشرطة في تسجيل شكاوى املعنفات،
وتحيل األمر للصلح العشائري ،أو تطلب من
الضحية أن تأتي بوالدها أو شقيقها األكبر،
وهــو مــا أدى إلــى تضاعف العنف ضــد املــرأة
في القطاع ،بحسب إفادة الحقوقية والباحثة
فــي وحــدة امل ــرأة باملركز الفلسطيني لحقوق
اإلنسان ماجدة شحادة ،والناشطة النسوية
تغريد جمعة ،املدير التنفيذي التحاد لجان
املرأة الفلسطينية.
ويؤدي مسار إعادة املعنفة دون أخذ مقتضى
قــانــونــي ب ـحــق م ـم ــارس ال ـع ـنــف ض ــده ــا ،إلــى
ال ـت ـم ــادي ف ــي األفـ ـع ــال اإلج ــرامـ ـي ــة« ،ولــدي ـنــا
توثيق لحالتني في عام  2020توجهتا مرتني
للشرطة دون اتخاذ إج ــراءات مناسبة ،حتى
توفيتا بعد تعرضهما لضرب مبرح من قبل
األهل» ،بحسب ما تؤكده شحادة.
ورصد معد التحقيق ثماني حاالت تعرضن
للعنف ،وتوجهن لتقديم شكوى ،لكن أربعة
مـنـهــن اض ـط ــررن لـلـتــراجــع ،مـقــابــل الـحـصــول
على الطالق الذي يطالنب به ،أو الحصول على
حضانة األطفال ،بينما مورست ضغوط على
األربع األخريات من العالقات العامة وجهات
ع ـش ــائ ــري ــة ل ـس ـح ــب الـ ـشـ ـك ــاوى أو ال ـت ــراج ــع
عــن تـقــديـمـهــا .وي ـتــم مـســاومــة ثـلــث املعنفات
والـلــواتــي يطالنب بالطالق ،على التنازل عن
حـقــوقـهــن الـشــرعـيــة مـقــابــل ال ـط ــاق ،بحسب

ما تؤكده جمعة وشحادة ،حتى أن بعضهن
اض ـط ــر ل ــدف ــع رسـ ــوم املـحـكـمــة لـيـتــم ال ـط ــاق،
(تـ ـص ــل إل ـ ــى  100دوالر) ،وف ـ ــق م ــا رص ــدت ــه
امل ـحــام ـيــة ف ــي ال ـع ـيــادة ال ـقــانــون ـيــة للجمعية
الوطنية للديمقراطية والقانون رباب الشاعر.

تفاقم العنف ضد المرأة
وثـقــت جمعيات حـقــوق امل ــرأة فــي غ ــزة1800 ،
شكوى عنف جسدي ونفسي وجنسي ،داخل
األسـ ــرة ،س ــواء مــن األب ،أو الـ ــزوج ،أو أق ــارب
م ــن ال ــدرج ــة األولـ ــى خ ــال ع ــام  ،2019بينما
تــراجـعــت  1700حــالــة عــن شـكــواهــن ،ولــم يتم
تـسـجـيـلـهــا ،ف ــي ح ــن بـلـغــت ال ـش ـك ــاوى حتى
أواس ــط شهر سبتمبر /أيـلــول املــاضــي 1500
شـكــوى ،وتــراجـعــت النساء عــن تسجيل أكثر
م ــن  700ش ـك ــوى ،وف ــق م ــا ت ــؤك ــده الـنــاشـطــة
جمعة .وبلغ عدد جرائم القتل في قطاع غزة
والضفة الغربية  121جريمة قتل امرأة وطفل
على أيــدي ذويهم منذ عام  2015حتى نهاية
 ،2020وحسب مركز املــرأة لإلرشاد القانوني
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فـ ــإن  %37م ــن ح ـ ــاالت الـقـتــل
لـشــابــات بــأعـمــار صـغـيــرة ،بــن  18عــامــا و29
عــامــا ،و %29منهن يحملن مــؤهــا جامعيا،
م ــن بـيـنـهــن الـعـشــريـنـيــة ص ـفــاء شـكـشــك الـتــي
لفظت أنـفــاسـهــا األخ ـي ــرة فــي فـبــرايــر/شـبــاط
املاضي ،بعد تعرضها لضرب مبرح من قبل
ً
زوج ـه ــا ،ال ــذي رفـضــت أن تعطيه  20شيكال
( 8دوالرات) مــدع ـيــا ق ـبــل اع ـت ــراف ــه بــالـجــرم
للجهات األمـنـيــة أنـهــا انـتـحــرت حسب إفــادة
األم لـ«العربي الجديد».
وت ـعــرضــت  %29م ــن امل ـت ــزوج ــات أو الـلــواتــي
سبق لهن الــزواج ألحد أشكال العنف ،و%61
م ــن املـعـنـفــات فـضـلــن ال ـس ـكــوت وع ــدم إخـبــار
أحـ ــد ،و %1مـنـهــن ذه ــن لـتـقــديــم ش ـكــوى في
م ــراك ــز ن ـســويــة أو ف ــي م ــراك ــز ل ـل ـشــرطــة ،وفــق
دراسـ ـ ــة م ـس ـح ـيــة أجـ ــراهـ ــا ال ـج ـه ــاز امل ــرك ــزي
لإلحصاء الفلسطيني ،شملت الضفة الغربية
وقطاع غزة نهاية عام  ،2019وبينت الدراسة
أن  %40مــن املـعـنـفــات يعلمن بــوجــود مــراكــز
للشرطة ومــراكــز للحماية من العنف ،لكنهن
امتنعن عن تقديم شكاوى.
ووفـ ــق جـمـعــة ف ــإن ب ـعــض مـتـلـقــي ال ـش ـكــاوى
يحاولون وضع اللوم على السيدة ،بسؤالها
«م ـ ـ ــاذا ف ـع ـلــت ل ـي ـض ــرب ــك؟» ،وهـ ــو م ــا ت ــؤك ــده
الـ ــدك ـ ـتـ ــورة س ـ ـنـ ــاء أبـ ـ ــو عـ ـ ـ ــودة األخ ـص ــائ ـي ــة
ال ـن ـف ـس ـيــة ب ـمــركــز «ح ـم ــاي ــة وت ـم ـكــن ال ـن ـســاء
والعائالت» املتخصص بقضايا العنف ضد

 1800شكوى
عنف جسدي
ونفسي وجنسي
داخل األسرة في
غزة خالل عام
 1700امرأة تراجعن
عن شكواهن ضد
المعتدين

النساء ،والتابع ملركز األبحاث واالستشارات
القانونية ،واملحامي محمود وافي من جمعية
ال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـك ــر ال ـح ــر والـ ـت ــي ت ــدي ــر ع ـي ــادة
قانونية خاصة بالنساء مــن الفئات الهشة،
موضحني أن الـشــرطــة فــي كثير مــن األحـيــان
ال تنصف النساء ،وال تساعدهن على التقدم
بشكاوى ضد املعتدين ،إذا كانوا أقــربــاء من
الدرجة األولى.

قصور قانوني
تـبـلــغ نـسـبــة املـعـنـفــات ال ـلــواتــي يفصحن عن
تعرضهن لالعتداء  %11من إجمالي الحاالت
املرصودة وهؤالء هن من يجرؤن على تقديم
شكوى ضد الشخص املعنف ،بحسب جمعة
التي لفتت إلى أن أكثر من  %80من الشكاوى
ال ـتــي ي ـتــم تـقــديـمـهــا ال تـنـجــح ف ــي اسـتـكـمــال
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ،وال ت ــزي ــد نـسـبــة من
يحصلن على حقوقهن عن  %9إذا ما وجدن
جـهــة ت ـســانــدهــن ،وه ــو م ــا تــرجـعــه الـنــاشـطــة
جـمـعــة إل ــى أن مـتـلـقــي ال ـش ـك ــاوى ف ــي مــراكــز
ال ـشــرطــة ،غـيــر م ــدرب ــن لـلـتـعــامــل م ــع الـنـســاء
امل ـع ـن ـفــات ،وت ــاب ـع ــت« :ه ـن ــاك ض ـب ــاط شــرطــة
يتعاملون مع األمر من منطلق إنهاء القضية
وعــدم إيصالها للمحكمة أو النيابة ،وربما
الــدوافــع نبيلة للحفاظ على تماسك األســرة،
ل ـك ــن ال ـن ـت ـي ـجــة ك ــان ــت الـ ـتـ ـم ــادي ف ــي ال ـع ـنــف،
وصوال إلى القتل».
واص ـط ــدم ــت ب ـعــض ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي تبنتها
مــؤسـســات نـســويــة وأوصـلـتـهــا إل ــى املـحــاكــم،
بـقـصــور قــانــونــي ،وفــق جمعة الـتــي أضــافــت:
«فــي الـبــدايــة تــواجــه الـسـيــدات مشكلة إثبات
الـعـنــف ،خــاصــة إذا لــم يكن بحوزتهن تقرير
طبي ،أو مر على الحادثة فترة من الزمن ،أما
فــي ح ــاالت القتل فالقاتل إذا كــان أبــا أو أخًا
أو زوج ــا ،يـخــرج مــن السجن بعد أشـهــر ،إما
ً
بحجة «العذر املخفف» ،الــذي ما زال معموال
به في غزة (تم إبطاله في الضفة) ،أو ألنه هو
ول ــي ال ــدم ،أو ت ـنــازل ول ــي ال ــدم ،وه ــذا يعطي
ضوءًا أخضر لالستمرار في القتل».
وتنص املادة ( )18من قانون العقوبات رقم 74
لسنة 1936م املطبق في غزة على أنه «يجوز
قبول املـعــذرة فــي ارتـكــاب فعل أو تــرك يعتبر
إتيانه جرمًا لــوال وجــود تلك املعذرة إذا كان
في وسع الشخص املتهم أن يثبت بأنه ارتكب
ذلــك الفعل أو الـتــرك درءًا لنتائج لــم يكن في
الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت
أللحقت أذى أو ضــررًا بليغًا به أو بشرفه أو
ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن
ه ــو م ـلــزم بـحـمــايـتـهــم أو ب ـمــال م ــوض ــوع في
عـهــدتــه» ،وه ــذا ح ــدث مــع خـمــس ح ــاالت قتل
عـلــى خلفية ال ـشــرف فــي غ ــزة مـنــذ ع ــام 2017
وحتى عام .2020
ّ
ويؤكد القصور التشريعي السابق أهمية سن
ُ
قــوانــن تـحــارب العنف داخ ــل األس ــرة ،وتـلــزم
الجيران باإلبالغ عن حــاالت تعنيف النساء،
ليتم نقل تلك القضايا إلى نيابة مختصة لها
عالقة بالعنف األســري ،تحت إشــراف النيابة
ال ـعــامــة ،بـحـســب م ــا ي ــراه ال ـبــاحــث الـحـقــوقــي
محمد أبو هاشم.
الشرطة :نستشعر
خطورة الظاهرة
ي ـق ــول ال ـع ـق ـيــد أي ـم ــن ال ـب ـط ـن ـي ـجــي ،ال ـنــاطــق

باسم الشرطة فــي غــزة« :نستشعر خطورة
ال ـظــاهــرة ،وغـيــرنــا مــن الـتـعــامــل مــع قضايا
العنف ضد النساء ،ونشجع املعنفات على
ت ـقــديــم شـ ـك ــاوى ض ــد م ــن يـعـنـفـهــن ،ونـحــن
بـ ـص ــدد ن ـش ــر م ـ ــادة إع ــامـ ـي ــة م ـم ــول ــة عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي ،إلظهار القناة
املفتوحة التي خصصتها الشرطة الستقبال
الشكاوى».
وتــابــع أن الشرطة تعاملت مــع  100شكوى
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2019ون ـ ـحـ ــو  60حـ ـت ــى ن ـه ــاي ــة
سـبـتـمـبــر/أيـلــول املــاضــي ،وحــولــت بعضها
«ل ـب ـي ــت األم ـ ـ ـ ــان» وه ـ ــو م ــؤس ـس ــة حـكــومـيــة
مخصصة إليــواء النساء املعنفات ،في حني
ُ
ت ـح ـ ّـول بـعــض الـقـضــايــا إل ــى قـســم «األسـ ــرة
والـطـفــولــة» ،امللحق بقسم الـعــاقــات العامة
في الشرطة.
وتؤكد اعتدال قنيطة رئيسة وحدة املرأة في
وزارة التنمية االجتماعية والتي تدير بيت
األمان الحكومي ،أنه يجري استقبال حوالى
 160حــالــة إي ــواء سـنــويــا ،ويـقــدم املــركــز 400
اسـتـشــارة نفسية أو اجتماعية و قانونية،
بـيـنـمــا ت ــؤك ــد أبـ ــو ع ـ ــودة أن م ــرك ــز «ح ـي ــاة»
استقبل  326حالة خالل العام  ،2019تم إيواء
 29منهن ،واستقبل العام املاضي 178 ،امرأة
معنفة استفادت  36منهن من خدمة اإليواء.

شكوى على المأل
ع ــرض ــت ب ـع ــض امل ـع ـن ـف ــات شـ ـك ــواه ـ ُـن عـلــى
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي بعدما أغلقت
األبواب في وجوههن ،إذ وثق معد التحقيق
أربع حاالت مماثلة في غزة خالل عام ،2020
وهــو مــا ت ــراه الناشطتان جمعة وشـحــادة،
مسعى مــن الضحية إليـجــاد مــن يساعدها،
غـيــر أن ش ـحــادة ت ــرى أن ذل ــك ال يــوفــر حــا،
ففي النهاية ستعود املعنفة إلى بيت العائلة
وتــواجــه الخطر ،لذلك مــن ال ـضــروري فرض
رقــابــة مستمرة على أوضــاعـهــن فــي املـنــزل.
وتؤكد مصادر التحقيق أهمية إقرار قانون
حماية األسرة ،الذي ال يزال مشروعا لم ُي ّ
قر،
بحجة االنـقـســام وحــل املجلس التشريعي،
إذ تساءلت شحادة كيف يتم إقرار  67قرارا
بقانون في غزة ،وأكثر من  150قرارا بقانون
في الضفة الغربية خالل فترة االنقسام ،في
حــن لــم يـتــم تـحــويــل قــانــون حـمــايــة األس ــرة
الضروري إلى قانون نافذ.
ووفق شحادة فإن هذا القانون يعطي حماية
لـلـنـســاء ،ويـضـعــف دور الـعـشــائــريــة ويـعــزز
دور الـ ـق ــان ــون ،وي ـض ــع ش ــروط ــا وض ــواب ــط
ألخذ اإلفــادات من النساء واألطفال املعنفني
بـمــا يـضـمــن حـقــوقـهــم ،وي ـضــع ح ــدا إلف ــات
مرتكبي الـجــرائــم بحق النساء مــن العدالة.
ورغم املطالبات الواسعة بإقرار القانون ،إال
أن نحو  300مـحــام وقـعــوا فــي شهر مايو/
أيــار املاضي على عريضة ،قدموها لرئيس
السلطة الفلسطينية ،مبدين اعتراضهم على
تطبيق القانون الذي أقر بالقراءة األولى من
قبل مجلس الـ ــوزراء فــي  11مــن شهر مايو
 ،2020معتبرينه محاولة لـفــرض النموذج
الفلسطينية ،وأنه أحد
الغربي على األســرة
َ
متطلبات اتفاقية سيداو ،ومن ث ّم فإنه حتى
لو أقر الرئيس القانون فمن املمكن أال يطبق
في غــزة ،على غــرار قوانني أقــرت في الضفة
ولم تطبق في القطاع.

